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Agenda 

• 11 november 

studiedag 

• 12 november 

groepen 1/2 vrij 

• 18 november 

informatie-avond 

gr. 8 VO 

• 4 december 

Sinterklaas 

 
Even voorstellen…. 

Vorige week maandag 28 oktober, na de herfstvakantie, ben ik vol 

enthousiasme begonnen als directeur op de school van uw kind(eren). In 

plaats van mijn dagelijkse gang naar Doesburg, verdeel ik mijn tijd nu tussen 

de Jan Ligthart en de Horizon.  

Mijn naam is Hanneke Dekker, ik ben mijn loopbaan gestart als Montessori 

leerkracht in begin jaren 80 en heb daarna gewerkt als directeur zowel 

binnen het Montessori -als het reguliere basisonderwijs. Vol belangstelling 

volg ik de ontwikkelingen binnen het onderwijs en geef graag met teams 

richting  aan nieuwe inzichten en het borgen van successen. Onderwijs is 

wat mij betreft het mooiste vak om te mogen uitoefenen. 

Binnen mijn vorige stichting ben ik ook werkzaam geweest op twee scholen 

en dat vraagt een goede organisatie met de dagelijkse ondersteuning van 

locatieleiders en teams. Op beide scholen is daar vorm aan gegeven en ik 

ben blij met deze rechterhanden. Hier op school wil Marc Werkman deze rol 

op zich nemen. 

Afgelopen week ben ik in alle klassen geweest om me voor te stellen en een 

gesprekje met kinderen te voeren. Ik vind dit heerlijke momenten en geniet 

van deze ontmoetingen. Kinderen willen altijd weten hoe oud ik ben, waar 

ik woon, wat mijn lievelingsdier is, hoeveel kinderen ik heb en wat ik graag 

eet. Volgens een aantal kleuters ben ik de nieuwe burgemeester.  

Aan de kinderen heb ik verteld dat ik vorig jaar met mijn man ben gaan 

wonen in het buitengebied van Ruurlo en dagelijks genieten we van de 

natuur om ons heen. We hebben twee dochters en zij hebben ieder een 

gezin met elk drie kinderen. Dat maakt ons de trotse opa en oma van zes 

geweldige kleinkinderen.  

Ik ben de gehele week werkzaam voor de twee scholen. Fysiek ben ik op de 

Jan Ligthart op de maan- en donderdagen en een dagdeel op de dinsdag. De 

overige dagen ben ik bereikbaar via de mail. U kunt natuurlijk altijd een 

afspraak maken als u het op prijs stelt met mij in gesprek te gaan. 

Wellicht tot ziens. 
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Open dag 
Vrijdag 8 november is er een open dag. Nieuwe ouders en kinderen zijn van 9.00 tot 12.00 uur welkom om 
sfeer te komen proeven. Zij kunnen een kijkje nemen in de groepen tijdens een rondleiding. Om een goed 
beeld te krijgen van een schooldag, zal deze dag als een reguliere schooldag worden ingevuld. Ook zijn er 
twee momenten waarop de nieuwe kleuters mogen deelnemen aan een activiteit in één van de 
kleutergroepen. Deze activiteiten starten om 9.15 uur en om 11.15 uur. Als u gezinnen kent waarvoor dit van 
toepassing kan zijn, graag doorgeven dat zij welkom zijn! 
 
Studiedag 
Maandag 11 november a.s. heeft het team een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. De dag zal 
bestaan uit workshops rondom ICT en visie op ICT. Daarnaast gaan we verder met Cultuureducatie 
met Kwaliteit o.l.v. Karin Kotte. 
 
Sinterklaas 
Op woensdag 4 december vieren wij Sinterklaas. Sinterklaas zal deze dag een bezoek brengen aan 
onze school. De leerlingen krijgen om 10.00 uur eten en drinken van de ouderraad. Alle kinderen zijn 
op 4 december om 12.15 uur vrij.   
In de groepen 5 t/m 8 worden op vrijdag 15 november lootjes getrokken. Het is de bedoeling dat de 
leerlingen een surprise en gedicht maken en voor €4,00 een cadeautje kopen. Dit jaar is de 
ouderbijdrage met €4,00 verminderd. Dit betekent dat de leerlingen de bonnetjes van het cadeautje 
niet meer kunnen inleveren op school. Wij hopen dat u, als ouder, erop wil toezien dat uw kind(eren) 
ook inderdaad een cadeautje koopt voor €4,00. 

Ouderbijdrage 
Op dit moment is voor bijna 50% van de leerlingen de ouderbijdrage overgemaakt. Waarvoor dank. Echter 
dit betekent ook dat we nog van ruim 100 leerlingen de bijdrage niet hebben ontvangen. Misschien is het 
aan uw aandacht ontsnapt, weet u het rekeningnummer niet meer of twijfelt u eraan of u het bedrag al 
heeft overgemaakt. U kunt altijd mailen naar: or@basisschooljanligthart.nl. U hoort dan zo spoedig mogelijk 
van ons. 
De ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt, verzoeken wij vriendelijk dit zo spoedig 
mogelijk te doen. 
  
Lezing meer- en hoogbegaafdheid 

Het samenwerkingsverband heeft prof. dr. Tessa Kieboom uitgenodigd om een lezing te verzorgen op 27 
november a.s. over het thema hoogbegaafdheid. Dit als aftrap voor een periode van vier jaar waarin het 
thema meer- en hoogbegaafdheid een speerpunt is in ons samenwerkingsverband. De lezing is van 15.00-
17.00 uur in het Amphion in Doetinchem (kleine zaal). De inloop is vanaf 14.30 uur. Na afloop is er 
gelegenheid om na te praten met een hapje en drankje. Besturen, directeuren, intern begeleiders, leraren 
en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deze inspirerende lezing. Belangstellenden 
kunnen zich inschrijven voor deze lezing. En let op: vol = vol. 
Ga naar www.swvdoetinchem.nl en klik op kalender, scroll naar de datum van 27 november en vul het 
formulier in. 
Dit schooljaar komen er 3 bijeenkomsten voor ouders van hoogbegaafde leerlingen met als thema ‘Slim 
opvoeden’. U als ouders dient zichzelf op te geven via de site www.swvdoetinchem.nl. 
In deze 3 bijeenkomsten krijgt u inzichten en handreikingen om uw hoogbegaafde kind beter te begrijpen 
en te begeleiden, thuis en op school 
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GVO-lessen zomer- herfst 
We zijn de lessen begonnen met het woord ‘verbinding’ wat is het en hoe kun je dat uitbeelden. We gingen 
aan de slag met een bolletje wol en gooiden het naar iemand waar we verbinding mee hadden. Zo ontstond 
er een mooi dradenpatroon en bleken we meer met elkaar in verbinding te staan dan we dachten. Hierna 
maakten we zelf iets over ‘verbinding’ met Lego, Knexx of papier. Het thema sloot mooi aan bij het thema 
van de vredesweek ‘Vrede verbindt’ waar we met elkaar over nagedacht hebben.  

 

Ook het thema (reizen) van de Kinderboekenweek hebben we besproken. Zou je ‘zomaar’ op reis gaan als 
iemand dat tegen je zegt? Wat zou je dan meenemen en wie zou je mee willen nemen? Allemaal vragen die 
terugkwamen in het verhaal over Abraham die op reis ging. We lazen het verhaal uit de Kijkbijbel en 
tekenden iets wat we bijzonder vonden in het verhaal.  
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Het is HERFST  en dat merken we ook op de peuterspeelgroep. De peuters vinden het leuk om bij de 
zand/watertafel te spelen, met kastanjes en dennenappels in de huishoek en ook de  ‘herfst’ puzzels zijn 
erg in trek! 
We hebben met mooie herfstkleuren geverfd op een groot vel papier.( op de deur geplakt!) 
Op de landelijke stakingsdag hebben we gebruik gemaakt van het grote plein: wandelen met parapluutjes, 
door de bladeren schoppen en “gewapperd” met een parachute-doek. 
Vrijdag 8 november is er een “Open ochtend” op de Jan Ligthartschool en u bent van harte welkom om 
tussen 9 en 12 uur een kijkje te komen nemen! We hebben nog vrije plekjes, dus nodigt u vooral vrienden of 
familie met kleine kinderen uit om te komen kijken. 
Tot slot een bedankje voor de Oudercommissie: we hebben 2 leuke aanvullingen voor de groep kunnen 
kopen van de kado-bon, die ook wij hebben ontvangen dit najaar! 
 
Groetjes, 
Nazli en Saskia 
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